Referat fra KUI, møte 1 2018

Møte i Koordineringsutvalget for ingeniørutdanningen ved HVL, KUI
Møtedato: 2. februar 2018
Sted: campus Haugesund
Fremmøtte:
Ove Jan Kvammen, Kristin Fanebust Hetland, Nils Ottar Antonsen, Geir Martin Førland, Per Eilif Thorvaldsen,
Ørjan Fyllingen (vara), Fredrik Hemmingsson, Eli Nummedal, Jorunn Stueland Nysted, David Tjemsland , Kristine
Engan‐Skei
Forfall:
Arve Leiknes, Erlend Håland Hestnes og Emilie Kathrin Vabø

Orienteringer
‐

‐

Brit Julbø orienterte om status for arbeidet i arbeidsgruppen for Matematikk 1.
Arbeidsgruppen vil foreslå at Matlab må inngå i innføringsemnet, i tillegg til Matematikk 1,
for å sikre en grundig nok opplæring, Arbeidsgruppen har leveringsfrist for rapport og forslag
til emnebeskrivelse 1. mars.
Status på sak 03/2017 studiepoengsoverlapp: Avklaringer i fagmiljøene har tatt lengre tid
enn forventet og arbeidet er noe forskjøvet. Siden studieprogrammene innen elektro og
maskin har ulik oppbygging mellom campusene er det krevende å enes om overlappet på
emnenivå.

SAK 1/2018 Presentasjon av førebuande kurs for fagteknikere på Stord
Rannveig Litlabø, Stord, gav en kort presentasjon av et førebuandekurs i fysikk og matematikk rettet
mot fagteknikere. Dette er et oppdragsfinansiert forkurs for å kvalifisere for opptak til
ingeniørutdanningen. Studenten skal ta nasjonal forkurseksamen. Presentasjonen ligger tilgjengelig
på OneNote for KUI.
I etterkant av KUI‐møtet er det avklart at det ikke blir oppstart av kurset våren 2018, grunnet for lav
påmelding.
KUI må se på de alternative opptaksveiene til ingeniørutdanningen i en kommende sak.

SAK 2/2018 Høring om justering av forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningen
HVL har mottatt en høring med forslag til justering av forskriften for rammeplanen. Forslagene er i
tråd med anbefalingen fra UHR‐MNT. Disse anbefalingen er kommet frem gjennom en lengre prosess
som startet med selvevalueringene på alle ingeniørutdanningene i fjor vinter. Det er høy
sannsynlighet for bred støtte til justeringene og for at departementet gjør et vedtak i tråd med
høringen.
A. KUI støtter forslagene om justering av forskriften. Forslag til høringssvar ble diskutert i møtet
og et justert forslag sendes til dekan.
B. Den justerte forskriften er foreslått å tre i kraft fra august 2018. Forslag til oppfølging av den
kommende endringen i KUI og i fagmiljøene ble gjennomgått i møtet og fikk tilslutning.
Dokumentet ligger tilgjengelig på OneNote for KUI.
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SAK 3/2018 Presentasjon av systememnene
De tre variantene av systememnet har vektlagt ulike deler av retningslinjene som ble utarbeidet av
NRT. Emnene ble presenterte og presentasjonen ligger tilgjengelig på OneNote for KUI.
Bergen: ING101 Teknologiledelse, økonomi og nyskaping – pres. ved Judith Bragelien
Haugesund: ING3112 Prosjektarbeid i tverrfaglege team – pres. ved Fredrik Hemmingsson
Førde: OR2‐302 Ingeniørfagleg systememne – pres. ved Eli Nummedal
KUI vil sette ned to arbeidsgrupper – en for innføringsemnet og en for systememnet. Siden innholdet
i emnene er delvis overlappene må arbeidsgruppene samarbeide underveis.
Forslag til mandat for gruppene sendes på sirkulasjon i KUI.

Eventuelt
Møteplan våren 2018:
Uke
5
12
17
22

Dato
Fredag 2.2
Torsdag 22.3
Torsdag 26.4
Onsdag 30.5

Sted
Haugesund
Bergen
Førde
Bergen

Referat: Kristine Engan‐Skei

